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3128خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران
مشاهده شرایط اسپانسری در مجمع سندیکا  شنبه 05 شهـــریور 1401

درخواست شرکت و ارسال معرفی 
نامه حضور در مجمع سندیکا 

مشاهده شرایط درج آگهی در کاتالوگ 
اختصاصی کمیته  انرژی های تجدیدپذیر 

سندیکا ویژه دوازدهمین 
نمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر

ادامه صفحه بعد

هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران در بیست و هفتمین جلسه خود که سی ام مرداد سال جاری با حضور اعضای هیات مدیره 
و بازرس سندیکا به صورت حضوری و مجازی برگزار شد، میزبان آقای دکتر فرحناکیان، مشاور وزیر در امور بین الملل و سرپرست 

مرکز توسعه صادرات و پشتیباني صنایع آب و برق وزارت نیرو و آقای مهندس سالمت معاون امور توسعه صادرات ایشان بود.

با مصوبه هیات مدیره؛

کارگروه مشترک صادرات سندیکا و 
وزارت نیرو تشکیل می شود

در ابتـدای این جلسـه مقدمـه ای در خصوص اهمیت صـادرات بیان 
و تاکیـد شـد کـه صـادرات امـروز پیشـران جـدی و بسـیار مهمـی 
اسـت و ظرفیت هـای بالقـوه مغفولـی در ایـن حـوزه وجـود دارد، 
وزارت نیـرو متولـی اصلـی صـادرات و تجـارت بین الملـل نیسـت 
و خدمـات  کاال  در صـدور  بـرق  جایـگاه صنعـت  خاطـر  بـه  امـا 
فنـی و مهندسـی و بـا توجـه بـه اینکـه بسـیاری از شـرکت های 
صنعـت بـرق و اعضـای سـندیکا در حـوزه صـادرات فعال هسـتند، 
باشـد. توجـه  مـورد  نیـز  نیـرو  وزارت  در  بایـد  موضـوع  ایـن 

در ادامـه جلسـه اشـاره شـد کـه مسـائل مربـوط بـه صـادرات اعم 
از رقابت هـای مخـرب فرامـرزی، ضـرورت حمایـت از شـرکت های 

http://www.ieis.ir/fa-default.html
http://www.ieis.ir/fa/news/7333/?l
http://www.ieis.ir/UserImage/00-1401/05/Majmae1401.pdf
http://www.ieis.ir/fa/news/7310/?l
https://www.aparat.com/ieis.ir
https://www.instagram.com/ieis.ir/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=989304533097&text&app_absent=0
http://services.ieis.ir/
http://www.ieis.ir/UserFile/Download/Setabran-7.pdf
http://www.ieis.ir/fa/news/7337/?l
http://www.ieis.ir/fa/news/7336/?l
http://www.ieis.ir/UserFile/Download/Setabran-7.pdf


2

شماره  3128 05 شهریور 1401

ادامه از صفحعه قبل 
اعتـای  و  خارجـی  مـراودات  در  دانش بنیـان 
دانش بنیانـی  نـگاه  بـا  ایـران  سـاخت  محصـوالت 
بایـد مـورد توجه باشـد. تاکید شـد کـه رقابت های 
مخـرب فرامـرزی امـروز جایگاه ایـران و محصوالت 
تنـزل  کشـورها  بعضـی  در  را  ایـران  سـاخت 
فعالیت هـای  بـه  خـوردن  ضربـه  باعـث  و  داده 
اسـت. شـده  اقتصـادی  فعـاالن  صادراتـی 
وزارت  عملکـرد  از  انتقـاد  ایـن جلسـه ضمـن  در 
نیـرو در عدم اسـتفاده از ظرفیـت بخش خصوصی، 
عملیاتـی  امـور  در  نیـرو  وزارت  کـه  شـد  تاکیـد 
صـادرات، تفکـر و اعتقـادی بـه حمایـت از بخـش 
بـه  سـندیکا  کـه  شـد  تاکیـد  نـدارد.  خصوصـی 
خصوصـی  بخـش  شـرکت   650 نماینـده  عنـوان 
در  ارزنـده ای  بسـیار  تجربه هـای  بـرق،  صنعـت 
پروژه هـای  در  می توانـد  و  دارد  صـادرات  امـر 
دهـد. تشـکیل  را  کنسرسـیوم ها  مـرزی  بـرون 
در بخـش بعـدی جلسـه بـا توجـه بـه توانمنـدی، 
ظرفیـت، تجربه و دانش شـرکت های عضو سـندیکا 
در حـوزه صـادرات مقـرر شـد کارگـروه مشـترک 
تشـکیل  نیـرو  وزارت  و  سـندیکا  بیـن  صـادرات 
شـود بررسـی  آن  در  صـادرات  حـوزه  مسـائل  و 
 در جلسـه ایـن سـوال مطـرح شـد کـه جایـگاه و 
سـهم بخـش خصوصـی در پـازل صادراتـی وزارت 
نیـرو کجاسـت و چـه برنامـه ای بـرای ایـن حـوزه 
تعریـف شـده اسـت؟ دکتـر فرحناکیـان در پاسـخ 
بـه ایـن سـوال تاکیـد کـرد کـه شـخص وزیـر و 
ایشـان بـه جـد اعتقـاد دارند کـه دولت بـه تنهایی 
بـه  قـادر  خصوصـی،  بخـش  همـکاری  بـدون  و 
پیشـبرد اهـداف صادراتـی خـود نیسـت. همچنین 
صادراتـی  مباحـث  از  بسـیاری  کـه  شـد  تاکیـد 
مـورد بررسـی قـرار نگرفتـه و دربـاره آنهـا هیـچ 
قانـون و مقرراتـی هـم وجـود نـدارد لذا الزم اسـت 

ایـن موضـوع و سـایر مباحـث مـورد بررسـی قـرار 
بگیـرد و مطالعـه تطبیقـی با سـایر کشـورها انجام 
شـود و تعریـف مشـخصی از آنهـا بـه دسـت آیـد.

سـندیکای  عملکـرد  گـزارش  جلسـه  پایـان  در 
صنعـت بـرق ایـران در سـال 1400 جهـت ارائـه 
رسـید. تصویـب  بـه   1401 عمومـی  مجمـع  در 

در  مبسوطی  گزارش  ارائه  ضمن  جلسه  این  در 
نبود  بر  برق،  صنعت  کار  و  کسب  فضای  خصوص 
منظور  به  توانیر  در  پاسخگو  و  تصمیم گیر  مدیران 
برون رفت از شرایط بحرانی شرکت ها و فعاالن در 
بخش خصوصی به ویژه پیمانکاران، تولیدکنندگان 
قراردادی  و  حقوقی  مشکات  و  تاکید  مشاوران  و 
همچون عدم اجرایی شدن قرارداد تیپ، مطالبات 
و  متوقف  قرارداد های  تکلیف  تعیین  معوق، 
اصلی ترین  عنوان  به  شده  ضبط  ضمانتنامه های 

مشکات شرکت های سازنده تجهیزات صنعت برق 
مطرح شد.

خصوصی  شرکت های  تمکین  عدم  به  همچنین 
گواهی  همچون  شده  تعیین  ضوابط  و  مقررات  به 
تست،  تایپ  تولید،  استاندارد  با  مطابق  نامه های 
لیست  وندور  و  محصول  کیفی  استاندارد های 
توجهی  بی  متأسفانه  اذعان شد که  و  اشاره  توانیر 
شرکت های توزیع به وندور لیست توانیر و نیز عدم 
تعهد آن ها به اجرای مقررات، منجر به صرف منابع 
فعاالن بخش خصوصی و ایجاد فضای ناسالم برای 

سایر شرکت های فاقد صاحیت شده است.
یراق  سازندگان  کمیته  رییسه  هیات  اعضای 
شرکت های  ماهیت  بودن  نامعلوم  از  توزیع  آالت 
فعاالن  با  برخورد  در  خصوصی(  یا  )دولتی  توزیع 
در  موجود  جدی  ایراد های  نیز  و  خصوصی  بخش 
همچنین  و  استعامات  مهندسی  تدارکات،  سامانه 
از دیگر  قرارداد های خرید محصوالت و خدمات را 
توزیع  شرکت های  با  حوزه  این  فعاالن  مشکات 

عنوان کردند. 
حوزه  پژوهشگر  بیات،  مهندس  راستا  همین  در 
صنعت برق و مهمان جلسه، با بیان اینکه علیرغم 
تخصیص بودجه سال 1400 متأسفانه صرف آن در 
محل های تعیین شده صورت نگرفته و این موضوع 
مستلزم پیگیری جدی از سوی سندیکاست، اذعان 
کرد: مرکز پژوهش های مجلس با توجه به حساسیت 
جایگاه شرکت های توزیع، این موضوع را به صورت 
برطرف  دنبال  به  و  داده  قرار  کار  دستور  در  ویژه 
ساختار  اصاح  اینکه  ضمن  است.  موانع  کردن 
اداری دولت هم در دستور کار مجلس است که به 
نتیجه رساندن آن تنها از طریق همیاری و همکاری 
خواهد  میسر  خصوصی  بخش  فعاالن  همفکری  و 
بود. وی همچنین از مسائل پیرامون قرارداد تیپ و 

خاء های قانونی آن به عنوان موارد مهم و اساسی 
یاد کرد که از سوی مرکز پژوهش ها پیگیری خواهد 
شد و افزود: با توجه به اطاعات و مستندات موجود 
این موضوع قابل پیگیری است و مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسامی این مساله را به منظور حفظ 
منافع ملی و تقویت بخش خصوصی دنبال خواهد 

کرد. 
سازندگان  کمیته  رییسه  هیات  اعضای  نهایت  در 
و  مشکات  که  کردند  مقرر  توزیع  آالت  یراق 
مصادیق مربوط به موضوعات مطروحه جهت ثبت 
و تکمیل اطاعات در اختیار مرکز پژوهش ها قرار 

گیرد. 
یراق  سازندگان  کمیته  رییسه  هیات  است  گفتنی 
آالت توزیع در جلسه پیشین خود که بیست و هشتم 
با  مرتبط  برگزار شد هم موضوعات کلیدی  تیرماه 
فعاالن این حوزه از جمله حجم باالی قرارداد های 
متوقف و نیز یک طرفه بودن قرارداد های کارفرمایی 
به ضرر اعضاء و عدم تمکین شرکت های توزیع برق 
به قرارداد تیپ توانیر را مورد بحث و بررسی قرار 

دادند. 
لزوم پیگیری مسائل و مشکات شرکت های سازنده 
یراق آالت توزیع از کانال های مختلف و نیز حرکت 
کابل  به  مسی  ضعیف  فشار  شبکه  تبدیل  جهادی 
خود نگهدار از جمله دیگر محور های این جلسه بود 
که در همین راستا بر لزوم پیگیری موضوع توسط 
سندیکا و جلوگیری از جعل برند شرکت های صاحب 
نام و چاره اندیشی برای چالش گارانتی محصوالت 
جعلی و غیراستاندارد تاکید شد. همچنین مقرر شد 
نامه ای از سوی کمیته به مدیرکل دفتر مهندسی و 
راهبردی شبکه توزیع با موضوع پیگیری توانیر در 
خصوص سوء استفاده کنندگان از یراق آالت مورد 

تأیید تولیدکنندگان صنعت برق ارسال شود.

در دستور کار کمیته یراق سازان توزیع قرار گرفت؛

پیگیری مشکالت سازندگان 
یراق از مسیر مرکز پژوهش های 

مجلس
جلسه هیات رییسه کمیته سازندگان یراق آالت 
توزیع یازدهم مرداد ماه سال جاری و با حضور 
مشکالت  شناسایی  منظور  به  و  اعضا  اکثریت 
اعضای کمیته، نحوه اثربخشی بر فضای کسب 
و کار شرکت ها و همچنین تدوین سیاست های 

کلی و برنامه های کمیته برگزار شد.
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در این جلسه پیرو جلسه هجدهم مرداد این کمیته مصوب شد با توجه به هماهنگی های اولیه انجام شده 
با سردار جالی؛ رئیس سازمان پدافند غیرعامل، مکاتبه ای با معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل انجام 

و درخواست جلسه شود.
همچنین با توجه به اینکه اعضای انجمن CHP از همکاری و عضویت در سندیکای صنعت برق استقبال 
نمودند،  مقرر شد پس از افزایش فعالیت های کمیته، جلسه ای بطور مشترک با انجمن مذکور تشکیل شود.  
در ادامه نیز مقرر شد از ظرفیت های رسانه ای سندیکا برای موضوعاتی همچون انتشار یادداشت و مصاحبه 

جهت انتقال دغدغه های کمیته تولید پراکنده به مخاطبان استفاده شود.
در پایان جلسه پیرو حضور نمایندگان برخی شرکت ها به منظور پیگیری مشکات بازپرداخت تسهیات 
ارزی، مقرر شد این چالش ها جمع بندی و طی مکاتبه ای با شرکت توانیر مطرح و مورد پیگیری دبیرخانه 

سندیکا قرار گیرد.

در دستور کار هیات رئیسه کمیته تخصصی تولید پراکنده قرار گرفت؛

افزایش ارتباطات با سازمان پدافند غیرعامل
جلسه هیات رئیسه کمیته تخصصی تولید پراکنده سندیکا در بیست و پنجم مرداد سال جاری برگزار 

شد.

در ابتدای این جلسه گزارشی از پیگیری ها و اقدامات 
انرژی های  نمایشگاه  خصوص  در  گرفته  صورت 
است  قرار  که  برق  انرژی  بهره وری  و  تجدیدپذیر 
دبیر  توسط  برگزارشود،  ماه  شهریور  لغایت ۲4   ۲1
کمیسیون ارائه و تاکید شد که تامین مالی، توسعه 
بهره وری، توسعه فناوری های دانش بنیان، چالش های 
ساخت داخل و همچنین توسعه انشعابی مهمترین 
موضوعات مورد نظر ساتبا جهت برگزاری نشست های 

تخصصی در حاشیه این نمایشگاه است. 
با توجه به توافق سندیکا با سایر تشکل های عضو میز 
هماهنگی تشکل های تجدیدپذیر مقرر شد سندیکای 
صنعت برق مسئولیت برگزاری پنل های توسعه بهره 
وری و توسعه فناوری های دانش بنیان و چالش های 
ساخت داخل را عهده دار شود. بر همین اساس مقرر 
شد کمیته انرژی های تجدیدپذیر در جلسه آتی خود 
هماهنگی های الزم را به منظور معرفی نماینده و تهیه 
محتوای الزم در خصوص نشست های تخصصی توسعه 
فناوری های دانش بنیان و چالش های ساخت داخل 

انجام دهد.
معرفی  جهت  الزم  هماهنگی های  انجام  همچنین 
نماینده و تهیه محتوا برای نشست تخصصی توسعه 
بهره وری با همکاری کمیته مهندسی مشاور به کمیته 

بهینه سازی سپرده شد.
صورت  خصوص  در  الزم  رسانی های  اطاع  انجام 
جلسات و اطاعات مرتبط با میز مشترک تشکل های 
تجدیدپذیر در کمیسیون تجدیدپذیر و رویکرد های 
نوین انرژی سندیکا و نیز قرار گرفتن موضوع نمایشگاه 
در اولویت های کوتاه مدت کمیسیون و برنامه پنجساله 
هفتم توسعه در اولویت های بلند مدت آن، جزو دیگر 

مصوبات این جلسه بود. 
قابل  موضوعات  سندیکا  که  شد  پیشنهاد  عاوه  به 
پیگیری توسط سایر تشکل ها را احصاء و در جلسات 
میز هماهنگی مطرح کند تا با ایجاد هم افزایی مطلوب 
از ظرفیت کلیه تشکل ها برای به نتیجه رساندن این 

مباحث استفاده شود. 
جلسه  در  کمیسیون  این  که  است  ذکر  به  الزم 
دیگری که پیش از این و در هجدهم تیر ماه برگزار 
شده بود، ضمن بحث و تبادل نظر حول محور آیین 
نامه جدید اداره کمیسیون ها و کمیته های سندیکا و 
نمایندگان  معرفی  منظور  به  بررسی های الزم  انجام 
کمیسیون تخصصی تجدیدپذیر و رویکرد های نوین 
انرژی در کمیسیون های عمومی، مهندس اسداهلل پور 
به عنوان رئیس و همچنین نماینده این کمیسیون 
در کمیسیون دانش بنیان و کمیسیون مالی، بانکی 

انتخاب شد.
همچنین دکتر عنانی جهت حضور در کمیسیون دانش 
بنیان و کمیسیون حمایت از ساخت داخل، مهندس 
زحمتی به عنوان نماینده جهت حضور در کمیسیون 
حقوقی و قرارداد ها و کمیسیون مالی، بانکی و سرمایه 
جهت  نماینده  عنوان  به  خصاف  مهندس  گذاری، 
حضور در کمیسیون ارزیابی و تشخیص صاحیت و 
کمیسیون توسعه صادرات و مهندس هاشمی به عنوان 
نماینده جهت حضور در کمیسیون توسعه صادرات و 
کمیسیون مالی، بانکی و سرمایه گذاری معرفی شدند. 

به همت کمیسیون تخصصی تجدیدپذیر و رویکردهای 
نوین انرژی سندیکا انجام می شود؛

برنامه ریزی برای حضور پر رنگ 
بخش  خصوصی در نشست های 
تخصصی نمایشگاه تجدیدپذیر

و  تجدیدپذیر  تخصصی  کمیسیون  جلسه 
انرژی سندیکا بیست و نهم  نوین  رویکردهای 
مرداد ماه سال جاری به صورت برخط برگزار شد.
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در ابتدای این جلسه گزارشی از پیگیری ها و اقدامات 
انرژی های  نمایشگاه  خصوص  در  گرفته  صورت 
است  قرار  که  برق  انرژی  بهره وری  و  تجدیدپذیر 
دبیر  توسط  برگزارشود،  ماه  شهریور  لغایت ۲4   ۲1
کمیسیون ارائه و تاکید شد که تامین مالی، توسعه 
بهره وری، توسعه فناوری های دانش بنیان، چالش های 
ساخت داخل و همچنین توسعه انشعابی مهمترین 
موضوعات مورد نظر ساتبا جهت برگزاری نشست های 

تخصصی در حاشیه این نمایشگاه است. 
با توجه به توافق سندیکا با سایر تشکل های عضو میز 
هماهنگی تشکل های تجدیدپذیر مقرر شد سندیکای 
صنعت برق مسئولیت برگزاری پنل های توسعه بهره 
وری و توسعه فناوری های دانش بنیان و چالش های 
ساخت داخل را عهده دار شود. بر همین اساس مقرر 
شد کمیته انرژی های تجدیدپذیر در جلسه آتی خود 
هماهنگی های الزم را به منظور معرفی نماینده و تهیه 
محتوای الزم در خصوص نشست های تخصصی توسعه 
فناوری های دانش بنیان و چالش های ساخت داخل 

انجام دهد.
معرفی  جهت  الزم  هماهنگی های  انجام  همچنین 
نماینده و تهیه محتوا برای نشست تخصصی توسعه 
بهره وری با همکاری کمیته مهندسی مشاور به کمیته 

بهینه سازی سپرده شد.
صورت  خصوص  در  الزم  رسانی های  اطاع  انجام 
جلسات و اطاعات مرتبط با میز مشترک تشکل های 
تجدیدپذیر در کمیسیون تجدیدپذیر و رویکرد های 
نوین انرژی سندیکا و نیز قرار گرفتن موضوع نمایشگاه 
در اولویت های کوتاه مدت کمیسیون و برنامه پنجساله 
هفتم توسعه در اولویت های بلند مدت آن، جزو دیگر 

مصوبات این جلسه بود. 
قابل  موضوعات  سندیکا  که  شد  پیشنهاد  عاوه  به 
پیگیری توسط سایر تشکل ها را احصاء و در جلسات 
میز هماهنگی مطرح کند تا با ایجاد هم افزایی مطلوب 
از ظرفیت کلیه تشکل ها برای به نتیجه رساندن این 

مباحث استفاده شود. 
جلسه  در  کمیسیون  این  که  است  ذکر  به  الزم 
دیگری که پیش از این و در هجدهم تیر ماه برگزار 
شده بود، ضمن بحث و تبادل نظر حول محور آیین 
نامه جدید اداره کمیسیون ها و کمیته های سندیکا و 
نمایندگان  معرفی  منظور  به  بررسی های الزم  انجام 
کمیسیون تخصصی تجدیدپذیر و رویکرد های نوین 
انرژی در کمیسیون های عمومی، مهندس اسداهلل پور 
به عنوان رئیس و همچنین نماینده این کمیسیون 
در کمیسیون دانش بنیان و کمیسیون مالی، بانکی 

انتخاب شد.
همچنین دکتر عنانی جهت حضور در کمیسیون دانش 
بنیان و کمیسیون حمایت از ساخت داخل، مهندس 
زحمتی به عنوان نماینده جهت حضور در کمیسیون 
حقوقی و قرارداد ها و کمیسیون مالی، بانکی و سرمایه 
جهت  نماینده  عنوان  به  خصاف  مهندس  گذاری، 
حضور در کمیسیون ارزیابی و تشخیص صاحیت و 
کمیسیون توسعه صادرات و مهندس هاشمی به عنوان 
نماینده جهت حضور در کمیسیون توسعه صادرات و 
کمیسیون مالی، بانکی و سرمایه گذاری معرفی شدند.

به همت کمیسیون تخصصی تجدیدپذیر و رویکردهای 
نوین انرژی سندیکا انجام می شود؛

برنامه ریزی برای حضور پر رنگ 
بخش  خصوصی در نشست های 
تخصصی نمایشگاه تجدیدپذیر

و  تجدیدپذیر  تخصصی  کمیسیون  جلسه 
رویکردهای نوین انرژی سندیکا بیست و نهم 
برگزار  برخط  صورت  به  جاری  سال  ماه  مرداد 

شد.

در این جلسه که بررسی چالش های واحد های تولیدی و راهکار های پیشنهادی برای عبور از این مشکات، 
جزو محور های اصلی آن بود، نقشه راه توسعه سازندگان صنعت برق کشور هم مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت. همچنین برگزاری مناقصات مربوط به احداث و راه اندازی 4000 مگاوات نیروگاه خورشیدی از سوی 
شرکت ساتبا مطرح و بر لزوم استفاده حداکثری از توانمندی های ساخت داخل در احداث این نیروگاه ها 

تاکید شد.
اعضای هیات رییسه کمیته تخصصی سازندگان سندیکا همچنین ضمن تاکید بر رسالت و ماموریت این 
تشکل برای رفع چالش های فعلی اعضا و توسعه کسب و کار آن ها در آینده، به منظور تصمیم گیری و 
انجام اقدامات موثر در راستای این ماموریت ها، اطاعات مربوط به استعام های صورت گرفته از شرکت های 
سازنده تجهیزات طی سال های گذشته را مورد بررسی قرار دادند تا نتایج حاصله به عنوان یکی از محور های 

اصلی برای تدوین برنامه های عملیاتی کمیته مورد توجه قرار گیرد.
تیرماه سال جاری  این کمیته در جلسه دیگری که هجدهم  اعضای هیات رییسه  به ذکر است که  الزم 
در محل سندیکای صنعت برق ایران برگزار شده بود، پیش نویس نامه سندیکا به مجلس شورای اسامی 
در خصوص اصاح الیحه تغییر حقوق گمرکی تجهیزات را با محوریت لزوم وجود اختاف منطقی میان 

تجهیزات ساخته شده و مواد اولیه به منظور توجیه پذیر بودن تولید در داخل تهیه کردند.
خصوص  در  موثرتر  همفکری  منظور  به  البدل  علی  اعضای  حضور  لزوم  بر  تاکید  ضمن  جلسه  این  در 
موضوعات مربوط به کمیته، مقرر شد گزارش معاونت فنی و امور کمیسیون ها و کمیته های سندیکا در 
اختیار  برق در  راه صنعت  نقشه  با  خصوص چالش ها و مشکات سازندگان و همچنین گزارشات مرتبط 

اعضای هیات رئیسه قرار گیرد.

در دستور کار کمیته تخصصی سازندگان قرار گرفت؛

تدوین نقشه راه توسعه سازندگان صنعت برق کشور
نشست هیات رییسه کمیته تخصصی سازندگان تجهیزات بیست و پنجم مرداد ماه به صورت برخط 

برگزار شد.



5

شماره  3128 05 شهریور 1401

 ۲6 جلسه  در  وزیران  هیأت  نیوز،  برق  گزارش  به 
قانونی مندرج در  تکلیف  راستای  امسال در  مرداد 
ماده )16( قانون جهش تولید دانش بنیان مبنی بر 
توسعه صنایع دانش بنیان با انرژی های تجدیدپذیر 
و توسعه بازار تولید برق پاک از طریق شرکت های 

را  آن  به  مربوط  اجرایی  آیین نامه  دانش بنیان، 
تصویب کرد. به موجب آیین نامه مذکور، واحد های 
صنعتی با قدرت مصرفی بیشتر از یک مگاوات که 
مشمول ماده )16( قانون جهش تولید دانش بنیان 
در  مندرج  درصد  معادل  ساالنه  موظفند  هستند، 
از  را  خود  نیاز  مورد  برق  از  شده  یاد  قانونی  ماده 
طریق احداث نیروگاه های تجدیدپذیر تأمین کنند و 
وزارت نیرو نیز موظف به اطاع رسانی به واحد های 
صنعتی مشمول در خصوص احداث و تأمین برق از 
نیروگاه های تجدیدپذیر مطابق درصد های ذکر شده 

در قانون است.
سازمان  شده،  یاد  آیین نامه  براساس  همچنین 
انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق موظف 
است ماهانه تعرفه تجدیدپذیر را بر مبنای متوسط 
شده  تأیید  صورتحساب های  آخرین  ماهه  دو 
سرمایه گذاران محاسبه و به توانیر اعام کند تا این 
شرکت در هر دوره میزان برق تجدیدپذیر تولیدی 
واحد های  به  متعلق  تجدیدپذیر  نیروگاه های  در 
صنعتی مشمول را قرائت و از برق مصرفی مشمول 
تجدیدپذیر،  برق  تولید  کسری  صورت  در  و  کسر 
در  و  محاسبه  تجدیدپذیر،  تعرفه  با  را  مابه التفاوت 
جداگانه  ردیف  در  صنعتی  واحد های  برق  قبوض 
تجدیدپذیر  برق  تولید  که  صورتی  در  کند؛  لحاظ 
بیشتر از برق مصرفی مشمول باشد، واحد صنعتی 
مشمول مجاز است که در خصوص مازاد برق تولید 
شده به یکی از روش های مندرج در آیین نامه منتفع 
عنوان  با  نیز  کارگروهی  راستا،  همین  در  شود. 
انرژی های  صنایع  دانش بنیان  توسعه  »کارگروه 
این  اجرای  بر حسن  نظارت  با هدف  تجدیدپذیر« 
به  تسهیات  اعطای  شرایط  تعیین  و  آیین نامه 
کوچک  تجدیدپذیر  نیروگاه های  توسعه  طرح های 

مقیاس تشکیل می شود.

مخبر دستورالعمل توسعه بازار 
تولید برق پاک را ابالغ کرد

معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی ماده 
)1۶( قانون جهش تولید دانش بنیان در خصوص 
توسعه بازار تولید برق پاک از طریق شرکت های 

دانش بنیان را به دستگاه های اجرایی ابالغ کرد.
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حاشیه  در  صنعتی  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
نخستین نمایشگاه کسب وکار ایران گفت: اصلی ترین 
ایجاد پرونده صاحیت حرفه   ای  این سامانه،  وظیفه 
طی  که  است  متخصصان  و  دانش آموختگان  برای 
ابعاد  علمی  استانداردهای  و  شاخص ها  براساس  آن 
توسط  افراد  حرفه   ای  صاحیت   های  و  شخصیتی 
هیات های علمی و ارزیاب سازمان مدیریت صنعتی 
ابوالفضل  می گیرد.  قرار  سنجش  و  بررسی  مورد 
کیانی بختیاری با اشاره به پژوهش های صورت گرفته 
عدم ارتباط  از  حاکی  که  کشور  اشتغال  حوزه  در 

است،  کارفرمایان  و  کار  متقاضیان  بین  مناسب 
پرونده صاحیت  جاب داک  سامانه  کرد:  خاطرنشان 
حرفه ای متقاضیان کار را به صورت آناین و مصاحبه 
حضوری از دانش آموختگان دانشگاه ها با صحت سنجی 
این  برتری  نشان دهنده  مهم  این  که  می کند  آماده 
سامانه در مقایسه با سایر سامانه های کاریابی است که 
صرفا رزومه افراد را بدون بررسی و صحت   سنجی به 

کارفرمایان انتقال می دهند.
وی افزود: شناسایی، جذب و نگهداشت نیروی انسانی 
یکی از دغدغه   های اصلی واحدهای منابع انسانی در 
سازمان ها و شرکت ها به شمار می رود که مشکل بزرگ 
آن صحت سنجی اطاعات ارائه شده از سوی متقاضیان 
با  اطاعات  این  تناسب سنجی  و  استخدام  و  جذب 
اهداف سازمان است و کارفرمایان همواره هزینه های 
از  انسانی  نیروهای  بابت مصاحبه و جذب  را  گزافی 

خیل عظیم متقاضیان کار پرداخت می کنند.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی خاطرنشان کرد: 
در سامانه جاب داک، همچنین امکان سنخیت سنجی 
بین شغل و شاغان برای حفظ و نگهداشت نیروهای 
به  کادرسازی  و  تیم سازی  جانشین پروری،  انسانی، 
مشاوره ای  خدمات  خدمات  شرکت ها،  و  سازمان ها 
ارائه می دهد. سازمان مدیریت صنعتی در نخستین 
نمایشگاه خدمات کسب وکار ایران به ارائه جدیدترین 
محصوالت و خدمات خود در حوزه، آموزش، مشاوره 
و انتشارات پرداخت. معرفی انواع دوره های آموزشی 
و  سازمانی  کوچینگ  کسب وکار،  حوزه  با  مرتبط 
کارکنان، رتبه   بندی تعالی سازمانی، نمایشگاه مجازی و 
رتبه بندی  اینماد از دیگر محصوالت و خدمات ارائه شده 
سازمان مدیریت صنعتی در این نمایشگاه بود. نخستین 
تا 4 شهریورماه در محل  ایران  نمایشگاه کسب وکار 

دائمی نمایشگاه بین المللی تهران دایر بود.

رونمایی از سامانه صالحیت 
حرفه   ای

نمایشگاه  یک  جریان  در   : دنیای اقتصاد 
توسعه  و  شغلی  هدایت  سامانه  از  تخصصی، 
اشتغال سازمان مدیریت صنعتی رونمایی شد. 
سازمان مدیریت صنعتی، این سامانه را با هدف 
تسهیل فرآیند استخدام و اشتغال پایدار ارائه 
ایجاد  سامانه،  این  کار  اصلی   ترین  است.  کرده 
پرونده صالحیت حرفه   ای برای دانش آموختگان 
اول  معاون  مخبر  محمد  است.  متخصصان  و 
رئیس جمهور و سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت، 
مدیریت  سازمان  غرفه  از  نمایشگاه  این  در 
صنعتی در پاویون ایدرو دیدار و از این سامانه 
با  صنعتی  مدیریت  سازمان  کردند.  رونمایی 
این  در  کسب وکار  خدمات  سامانه  چهار  ارائه 
نمایشگاه حضور دارد. معاون اول رئیس   جمهور 
در این بازدید در جریان جدیدترین محصوالت و 
خدمات سازمان مدیریت صنعتی ایران در حوزه 
کارشناسان  و  گرفت  قرار  کسب وکار  تسهیل 

مرتبط نیز توضیحات الزم را ارائه کردند.

مودیان  کشور،  مالیاتی  امور  سازمان  جدید  دستورالعمل  اساس  بر  تهران،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
مالیاتی می توانند با مراجعه به »درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی« به نشانی my.tax.gov.ir پس از 

فعال سازی اباغ الکترونیکی، از مزایای این طرح بهره مند شوند.
بر اساس طرح جدید، پس از فعال سازی اباغ الکترونیک، ارواق مالیاتی مودیان که در سامانه های الکترونیکی 
سازمان امور مالیاتی کشور صادر می شود، به صورت خودکار روی حساب کاربری مودیان بارگذاری شده و 
همزمان پیامک اطاع رسانی برای آنان ارسال می شود. پس از بارگذاری اوراق در حساب کاربری، مودیان 
10 روز فرصت دارند با مراجعه به حساب کاربری خود، ارواق بارگذاری شده را مشاهده کنند، این در حالی 

است که رویت برگه در حکم اباغ است.
چنانچه مودی ظرف ده روز به حساب کاربری خود مراجعه نکرده و برگه خود را مشاهده نکند، اولین روز 
کاری پس از روز دهم، به عنوان اباغ منظور شده و مهلت های قانونی واکنش به اوراق مالیاتی بر مبنای آن 

در نظر گرفته می شود.
به  مالیاتی،  اوراق  اباغ  از طرح جدید  بیشتر  اطاعات  برای کسب  اقتصادی  فعاالن  و  تهران  اتاق  اعضای 
پرتال اطاع رسانی سازمان امور مالیاتی به نشانی intamedia.ir مراجعه کرده و بروشور »آشنایی با اباغ 

الکترونیک اوراق مالیاتی« را مطالعه کنند.

 از سوی سازمان امور مالیاتی کشور اعالم شد

ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی و حذف ابالغ فیزیکی
سازمان امور مالیاتی کشور، با اعالم حذف ابالغ فیزیکی اوراق مالیاتی، از اجرای طرح ابالغ الکترونیکی 

این اوراق از اول شهریورماه امسال خبر داد.
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ساز و کاری برای کشف قیمت برق
هدف  با  ایران  انرژی  بورس  شرکت  ادامه،  در 
معامات  اداره  و  نظارت  پذیرش،  سامان دهی، 
حامل های انرژی و اوراق بهادار مبتنی بر حامل های 
و  غیرتبعیض   آمیز  دسترسی  فراهم آوردن  انرژی، 
منصفانه اعضا به بسترهای معاماتی و نیز همکاری 
و هماهنگی با نهادهای مالی، شرکت ها، سازمان ها 
و نهادهای متولی بازارهای انرژی، از جمله شرکت 
سهامی مادرتخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی 
)توانیر(، شرکت مدیریت شبکه برق در  ایران  برق 
سال 1۳۹1 با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار 

تاسیس شد.
به این   ترتیب، به   مرور ارکان بازار برق در ایران تشکیل 
مزایای  از  بتواند  آینده  در  نیز  صنعت  این  تا  شد 
شد،  اشاره  که  همان طور  شود.  بهره   مند  بورس 
هدف اصلی به وجود آمدن بازار برق، ایجاد محیط 
رقابتی و جلوگیری از انحصار بود. اما سایر مزایای 
این  این هدف می   آیند.  پی  در  نیز  بورس  سازوکار 
مزایا عبارتند از: شفافیت هزینه   ها، کشف منصفانه 
دولتی  منابع  کمبود  جبران  برق،  تمام   شده  قیمت 
بین المللی  قوانین  از  تبعیت  سرمایه گذاری،  برای 
کاهش  و  برق  تجارت جهانی  عرصه  به  ورود  برای 

تصدی دولت.
در برهه کنونی که مسیر تشکیل بازار رقابتی برق 
هنوز به نقطه پایانی نرسیده است، شاهدیم که این 
صنعت با معضاتی مثل دولتی بودن، قیمت گذاری 
در  غیرشفاف  سازوکارهای  وجود  برق،  نامناسب 
نقدینگی  نامتناسب  تزریق  و  فروش  و  مالی  تامین 
وضعیتی  در  متاسفانه  و  می کند  نرم  دست   وپنجه 
بحرانی قرار دارد. در حالی که این صنعت با توجه 
به پتانسیل های موجود در زمینه برق تجدیدپذیر و 
حرارتی می تواند از صنایع درآمدزا برای ایران باشد. 

هم   اکنون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران، 
با مشکل نداشتن منابع مالی کافی برای پرداخت و 
تسویه نقدی کلیه معامات روبه   روست و رفته رفته 
بدهی این شرکت به نیروگاه   ها افزایش یافته است. 
یک   طرفه بودن بازار، پیچیدگی   های بازار نقدی برق 
از  معاماتی،  دوره   های  زمانی  افق  بودن  محدود  و 
جمله مسائلی هستند که به دلیل فقدان قراردادها 
و  ریسک  پوشش  برای  استاندارد  مالی  ابزارهای  و 
حادث  برق  فروشندگان  و  خریداران  مالی  تامین 
شده    و صنعت برق ایران را از شکوفایی بازداشته اند.
روش های  از   یکی  شد،  گفته  آنچه  توجه    به  با 
مناسب برای سامان بخشیدن به این صنعت، کمک 
و  خصوصی سازی  تسهیل  قیمت،  شفاف   سازی  به 
استفاده از سازوکارها و پتانسیل های بازار سرمایه و 
به   صورت خاص، بورس انرژی ایران است. نخستین 
شفاف   شدن  نیروگاه   ها  کل  برق  عرضه  دستاورد 
هر  ورود  با  زیرا  است؛  برق  معامات  و  شرکت ها 
عرضه   کننده   ای به بورس، آمار و اسناد تمام عرضه   ها 
می گیرد.  قرار  همگان  دید  معرض  در  معامات  و 
شفاف  فضایی  در  معامات  چون  آنکه  دوم  نکته 
صورت می   گیرد، می   توان اطمینان حاصل کرد که 
رقابتی منصفانه میان معامله   گران شکل می گیرد و 
دل  از  می   تواند  برق  واقعی  قیمت  کشف  سرانجام، 
نظام عرضه و تقاضای حقیقی شکل گرفته در بازار 
برق اتفاق بیفتد. جالب آنکه همه این مزایا می   توانند 
برق حاصل شوند، حال  فیزیکی  بازار  معامات  در 
آنکه ابزارهای طراحی   شده در بازار مشتقه، مزایای 
و  تامین   کنندگان  قبیل پوشش ریسک  از  بیشتری 

مصرف کنندگان را متوجه صنعت برق می کنند.
در بازار مشتقه بورس انرژی ایران، ابزارهای صندوق 
موازی  سلف  قراردادهای  و  پروژه  سرمایه گذاری 
استاندارد، به   منظور تامین مالی صنعت برق طراحی 

شده   اند. در صندوق سرمایه گذاری پروژه، جمع   آوری 
سرمایه گذاری  به  آن  تخصیص  و  عموم  از  سرمایه 
در ساخت و تکمیل پروژه اشاره   شده در اساسنامه 
صندوق مورد توجه است. قراردادهای سلف موازی 
شده   اند.  طراحی  مالی  تامین  برای  نیز  استاندارد 
سرمایه گذاران با خرید اوراق سلف    موازی    استاندارد 
ملی     تولید  سطح     ارتقای  در  مستقیم     به      صورت 
انرژی  بورس  در  کلی،  به   طور  می کنند.  مشارکت    
مصرف کنندگان  هم  و  تولیدکنندگان  هم  ایران، 
منتفع می   شوند. تولیدکنندگان برق از ریسک تولید 
معاف می   شوند. آنها همچنین وجه معامله را در بازه 
زمانی کوتاه   تری نسبت    به بازار برق شرکت مدیریت 
فراهم شدن  می کنند.  دریافت  ایران  برق  شبکه 
امکان تامین مالی برای توسعه ظرفیت تولید، مزیت 
دیگری است که این بازار برای تولیدکنندگان برق 

فراهم می کند.
با در اولویت بودن تامین  مصرف کنندگان برق نیز 
برقشان در بورس انرژی ایران و قرار نگرفتن آنها در 
برنامه مدیریت مصرف در دوران پیک مصرف برق، از 
معامات بورسی برق نفع می   برند. با سازوکار بورس 
انرژی، مصرف کنندگان بزرگ برق در فرآیند کشف 
و  داده می   شوند  انرژی مشارکت  این حامل  قیمت 
در نتیجه، قابلیت برنامه   ریزی و قدرت چانه   زنی آنها 
امکان  همچنین  مصرف کنندگان  می   یابد.  افزایش 
انرژی  بورس  در  را  مصرفی  برق  هزینه  مدیریت 

به   دست می   آورند.
میزان عرضه و تقاضا در صنعت برق کشور متناسب 
برق  قطع  یا  خاموشی ها  درواقع  نیست.  متوازن  و 
صنایع به خوبی نشان می دهد که به افزایش ظرفیت 
نیروگاهی نیاز داریم؛ در مقابل، با کاهش چشمگیر 
هستیم  روبه رو  برق  صنعت  در  سرمایه گذاری 
به  دالر  6   میلیارد   /5 از  کارشناسان،  زعم  به  که 

ساز و کاری برای کشف قیمت 
برق

اجرایی  معاونت  سرپرست  بنی   اسدی/  مبینا 
بورس انرژی ایران

اقصی   نقاط  در  برق  میالدی، صنعت  دهه ۸۰  از 
جهان دستخوش تغییرات بنیادینی شد. هدف 
مشترک این تغییرات، خروج از حالت انحصاری 
بود.  صنعت  این  در  رقابتی  بازارهای  ایجاد  و 
کشورهای  از  برخی  اخیر،  چهاردهه  طول  در 
پیشرفته، این تغییرات را تجربه کردند و نتیجه 
کار، حصول مزایای فراوان اقتصادی بود. ایران 
نیز به عنوان نخستین کشور خاورمیانه، مطالعات 
مربوط به رقابتی   کردن صنعت برق را آغاز کرد و 
در همین راستا، بازار برق در سال 1۳۸۲ تشکیل 
و شرکت مدیریت شبکه برق ایران در آبان سال 

1۳۸۳ تاسیس شد.

متن کامل

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-52/3893845-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82
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بازار سهام
کاهش هیجان در سهام برجامی

دومین  به  منتهی  معاماتی  هفته  در  سهام  بازار 
و 451هزار  یک میلیون  محدوده  در   ، شهریور  روز 
واحدی کار خود را آغاز کرد. برآیند تغییرات نماگر 
منفی 6۲/ 0درصد  بورس طی هفته مذکور  اصلی 
به ثبت رسید و در پایان هفته شاخص درمحدوده 
پایان  خود  کار  به  واحد  44۲هزار  و  یک میلیون 
از حقیقی  مالکیت  تغییر  این خالص  بر  داد. عاوه 
بیشترین  تومان  مبلغ75۳ میلیارد  به  حقوقی  به 
از  یکی  است.  بوده  هفته  دو  از  بعد  خروج  مقدار 
مهم ترین رویدادهای هفته گذشته تصویب افزایش 
و  بورس  اول  بازار  در  نوسان  دامنه  یک درصدی 
فرابورس )بازه مثبت و منفی 7 درصد( در روزهای 
اقتصادی  صاحب نظران  برخی  گفته  به  است.  آتی 
به  مرسوم  نماد های  در  تقاضا  افزایش  با  معامات 
برجامی، کاما هیجانی بوده است. چراکه اثر واقعی 
برجام به صورت همه جانبه و بلندمدت بر روند بازار 

مشخص می شود.
بازار سکه

 تاش سکه برای کانال   یابی

»دنیای اقتصاد«بازار   های مالی را بررسی می کند

صدرنشینی سکه در عملکرد 
هفتگی

به  نگاه  قیمت ها،  پیش بینی  روش های  از  یکی 
این  در  اساس  این  بر  است.  آنها  گذشته  روند 
و  ایران  مهم  بازارهای  قیمتی  روندهای  صفحه 
جهان به نمایش گذاشته شده اند. همچنین در 
قیمت ها  آتی  روند  قسمت  هر  به  مربوط  متن 

براساس شواهد موجود پیش بینی شده اند.
هفته معاماتی اخیر که از شنبه ۲۹ مرداد آغاز شده و در پنج شنبه ۳ شهریور به پایان رسید، کمترین قیمت معامله سکه امامی در محدوده 1۳ میلیون و صد هزار 
تومان بود. با وجود نوسانات بسیار در هفته مذکور، در روز پنج شنبه این مسکوک در قیمت 1۳میلیون و ۹۳0هزار تومان مورد معامله قرار گرفت. در مجموع داد و 
ستد های هفته که با فراز و فرود قیمتی همراه بود، این مسکوک عملکرد هفتگی مثبت6/ 1 درصدی را به ثبت رساند. حرکت قیمتی سکه همواره با دو متغیر قیمت 
دالر در بازار ازاد و طا در بازار جهانی همسو است. به طوری که با افزایش احتمال رکود جهانی تنزل بهای طا بر قیمت سکه موثر واقع شد. در این میان نیز در 

پی اخبار از سوی مذاکره کنندگان برجام و بی قطعیتی در نتایج آن، نرخ دالر آزاد نیز از افت بیشتر دست کشید.
بازار طای جهانی

طای جهانی در هراس نرخ بهره
با افزایش نرخ تورم جهانی، سیاست فدرال رزرو سرسختانه در جهت افزایش نرخ بهره و مهار تورم ادامه داربوده است. به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی بین المللی 
این افزایش در نرخ بهره باعث ایجاد رکود و آسیب اقتصادی به مشاغل و خانوار ها می شود. همچنین بر قیمت دارایی وسرمایه گذاری تجاری اثر نامطلوبی دارد. عاوه 
بر این روند افزایشی که از ابتدای سال ۲0۲۲میادی در شاخص دالر تاکنون به ثبت رسیده است موجب کاهش سرمایه گذاری در دارایی هایی همچون طا شده 
است. هر اونس طای جهانی تا لحظه نگارش این گزارش در محدوده 1745 تا 1747 دالر در نوسان بوده است. معامات روز جمعه با عقب نشینی شاخص دالر از 

اوج ۲0 ساله خود می توانست صعودی باشد اما فعاالن این حوزه با وجود چشم انتظاری برای افزایش در نرخ بهره از سطح تقاضای خود کاستند.

ادامه در صفحه بعد
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بازار اوراق مسکن
ساخت دندان مصنوعي با کیفیت و چسبندگی باال، 

سبک، توسط اساتید دانشگاه
تسه ۹۹1۲ در تاریخ شنبه ۲۹ مرداد سال جاری با 
قیمت 1۲6هزار و500 تومان معامات خود را آغاز 
به  تقاضا طی هفته روبه رو شد.  با کاهش  اما  کرد. 
طوری که در آخرین روز معاماتی هفته گذشته این 
اوراق تا قیمت 115 هزار تومان کاهش پیدا کرد. در 
تسهیات  اوراق  مذکور  هفته  داد و ستد های  نتیجه 
بانک مسکن روندی کاهشی به خود گرفت و تسه 
کرد.  تجربه  را  کاهش  1۳ درصد  از  بیش   ۹۹1۲
کاهش  با  اخیر  دهه  در  خانوار  مسکن  خرید  توان 
هزینه های  که  چرا  است،  شده  همراه  قابل توجهی 
اخذ وام مسکن در سال های اخیر به شدت افزایش 
را  مسکن  خرید  هزینه  از  کمی  بخش  و  داشته 
نرخ  تعدیل  و  تحریم ها  با کاهش  پوشش می دهد.. 
ارز قیمت مسکن نیز دستخوش تغییر می شود. به 
همین دلیل هفته اخیر بازار مسکن نیز چشم انتظار 

اخبار بین المللی و نتیجه توافق بود.
بازار نفت

نفت در بحبوحه مقاومت قیمتی
بیش  رشد  با  جمعه  معاماتی  روز  در  نفت  بازار 
قیمت  در  برنت  نفت  بود.  همراه  یک درصدی  از 
100دالر و ۹8 سنت در هر بشکه و نفت WTI نیز 
۹۳ دالر و 71 سنت مورد معامله قرار گرفت. به این 
ترتیب قیمت نفت تقریبا در مسیر ثبت رشد هفتگی 
ضعیف  گمانه زنی   های  وجود  با  است.  ۳ درصدی 
درباره بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی، اخبار 
داشت.  اثر  بازار  رشد  بر  نیز  اوپک  صادرکنندگان 
در روز اخیر با افزایش احتمال برای کاهش عرضه 
اوپک پاس قیمت نفت برند باالی 100 دالر باقی 
ماند. برخی داده   های جدید ایاالت متحده نیز بهتر 

از حد انتظار بوده و ترس از رکود را اندکی کاهش داده است. اما برخی کارشناسان براین باور هستند که تولید   کنندگان قصد دارند از کف قیمت 100 دالر در هر 
بشکه محافظت کنند و به همین دلیل امکان کاهش اندک به نظر می   رسد.
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شیوه تجارت در زمانه تحریم
دنیای اقتصاد : تجارت در زمانه تحریم دشوار است اما تا امروز حداقل غیرممکن نبوده است. مشکالت 
تجارت در تحریم از جمله در بخش نقل و انتقاالت مالی است، از این رو یکی از راه       های تجارت در 
زمان تحریم استفاده از روش تهاتر است که به گفته »حسام الدین حالج« معاون امور بین الملل اتاق 
تهران که گفت وگوی زیر در همین زمینه با او انجام گرفت، حجم آن اکنون به ۶ میلیارد یورو رسیده 

است و او در مورد تجارت در زمانه تحریم توضیحاتی داد و پیشنهادهایی برای بهبود آن ارائه کرد.

تجارت  کلی  وضعیت  از  ابتدا  در  است  ممکن 
تصویری  از طریق بخش خصوصی  ایران  بین       المللی 

ارائه کنید.
طبق آخرین اطاعاتی که ما از طریق سازمان توسعه 
تجارت داریم، به دلیل تحریم ها تراکنش       های بانکی 
و  می گیرد  انجام  ثالث  کشورهای  طریق  از  عمدتا 
تهاتر  اتخاذ مکانیزم  اما  باالیی ندارد،  نتیجتا حجم 
در سازمان توسعه تجارت که با روی کار آمدن دولت 
جدید بیشتر هم مورد توجه قرار گرفت، کمک کرده 
اقام  با  را  موردنیازمان  اقام  بتوانیم  ما  که  است 
تهاتر  دارد  صادراتی  مزیت  که  خودمان  تولیدی 
بخش  برای  هست  هم  قابل توجهی  عدد  که  کنیم 
خصوصی. البته باز هم نمی توان در سطح کان آن 
را چشمگیر دانست. تا وقتی راه       های تجارت مرسوم 
وجود  ال. سی  گشایش  امکان  نمونه  برای  باز نباشد 
نداشته باشد، تاجر بخش خصوصی فارغ از هر مساله 
دیگر ریسک تجارت را نخواهد پذیرفت، اما چیزی 

6 میلیارد  تهاتر  به  مربوط  رقم  دارم  اطاع  من  که 
یورو است.

مکانیزم تهاتر برای همه کشورها است؟ مثا تجارت 
ما با چین هم به همین روش است؟

سال اخیر  دو  یکی  در  چین  با  نمونه  به عنوان  بله. 
ما به روش تهاتر، قطعات خودرو وارد کردیم و در 
کردیم،  صادر  مس  کاتد  و  نفتی  مشتقات  مقابل 
کنار  در  ما  و  می گیرد  انجام  رویه  این  بنابراین 
دولت داریم تاش می کنیم که اساسا این کار را به 
بخش خصوصی واگذار کند تا بهتر انجام بگیرد، اما 
حتما با بهتر شدن شرایط و بحثی که امروز بر سر 
بر  روانی حاکم  فضای  دارد،  وجود  توافق هسته ای 

تجارت کشور مثبت می شود.
روش  با  نگیرد،  صورت  توافق  این  اینکه  فرض  بر 
کار  ادامه  کردید  توصیف  که  کنونی  تجارت 

امکان       پذیر است؟
دروازه  باز گذاشتن  واقع  در  توصیف شد  که  روشی 

تنفس است. تمرکز ما در اتاق هم بیشتر بر تجارت 
ما  اما  بوده،  تاکنون مغفول  با همسایگان است که 
زیرساخت های الزم برای رقابت در منطقه را هم دارا 
نیستیم و مثا ترکیه بسیار قدرتمندتر در تجارت 
با همسایگان عمل می کند، بنابراین داریم تهاتر را 
اگر  اخیرا  مثا  »پرزنت« می کنیم.  از هر چیز  اول 
دیده باشید با پاکستان این طرح را ارائه کردیم. اگر 
با بقیه کشورها هم می شود  این روند شکل بگیرد 

به نتایجی رسید.
مثا با کشوری مثل قطر این کار جوابگو است؟

به ویژه  کشورها،  همه  با  که  است  خوب  خیلی 
مناسبات  داریم  مناسب  سیاسی  روابط  کشورهایی 
تجاری هم داشته باشیم. در مورد خاص قطر با توجه 
به جمعیت کم آن بازار بزرگی ندارد. نمی       گویم وارد 
با کشورهای دیگر که  اما تجارت  بازار قطر نشویم 
بزرگ تر و تاثیرگذارتر هستند در اولویت است. ما با 
قطر تفاهم نامه هم امضا کرده        ایم و مشکلی نیست، 
اما اولویت کشورهایی با بازار بزرگ مثل پاکستان، 

عراق و افغانستان است.
بازار این کشورها هم که بنا به گفته برخی دوستان 
است.  گرفته  قرار  دیگر کشورها  فعالیت  تحت تاثیر 

شما تایید می       کنید؟
جلسه  در  مساله  این  و  است  موردتایید  کاما  بله 
هفته       های  در  که  تهران  استاندار  و  کربا  استاندار 
گذشته برگزار شد مطرح شده بود. به دالیل مسائل 
سیاسی که ترکیه با عراق دارد، نفوذ او در عراق با 
در  اول  حرف  حال  هر  به  اما  است  مواجه  مشکل 
باید  به عاوه  می زند.  کیفیت  و  قیمت  را  تجارت 
عراق  بازار  وارد  جدی  شکل  به  هم  امارات  گفت 
بازار عراق در  از  بزرگی  باز  باید گفت بخش  شده. 
کنترل شیعیان است و این فرصتی برای ما فراهم 
می کند که از آن برای تجارت استفاده کنیم. مشکل 

اساسی ما در تجارت با عراق فقدان هماهنگی میان 
این  ندارند.  و وحدت رویه  است  مختلف  بخش های 
عراق  به  منحصر  لزوما  و  است  ما  فرهنگی  معضل 
توسعه  سازمان  که  است  این  من  نظر  نیست.  هم 
بخش خصوصی  بیشتر  به کارگیری  سیاست  تجارت 
پیگیری  ادامه       دار  را  است  به خوبی پیش گرفته  که 

کند تا اعتمادسازی شود و کارها سامان بگیرد.
برای  روش  این  تهاتر،  و  اول  موضوع  درباره 
تجارت های بزرگی مثل چین و روسیه که به یک 

مورد آن اشاره کردید کارآیی دارد؟
در رابطه با روسیه خوشبختانه خود روس       ها هم با 
شرایط موجود به این تمایل دارند که سازوکار مالی 
پایداری برای تجارت با ایران ایجاد کنند، بنابراین 
کرده       اند  راه       اندازی  سوئیفت  مشابه  سیستم  یک 
روش  این  در  دیده       اید.  هم  اخبار  در  احتماال  که 
انجام دهیم و آن  درصد  با روبل تجارت  می توانیم 
گران شدن  باعث  این  از  پیش  که  باالیی  کارمزد 
مورد  در  ندارد.  وجود  دیگر  امروز  می شد  تجارت 
محلی  مالی  مبادله  راه       های  به دنبال  باید  ما  چین 
باشیم. من اطاع دارم که دوستان در وزارت خارجه 
و سفارت ایران پیگیری کرده       اند و شاید به دالیلی 

مثا قطع نشدن کانال ها اعام نشده است.
به نظر  بخش خصوصی  تجار  برای  کار  بهترین  فعا 

شما چیست؟
پیشنهاد من برای بخش خصوصی استفاده از مجال 
است. صرفا هم  روسیه  با  تجارت  برای  ایجاد شده 
سرزمین  این  نکنند.  اکتفا  ایالت  تا  دو  یکی  به 
تاش  و  دارد  گسترده       ای  بسیار  تجاری  جاذبه       های 
ما هم این است که با برنامه درست جا پای خودمان 
را در همه ایاالت        فدراسیون روسیه محکم کنیم و 
در صورت امضای توافق میان ایران و قدرت ها هم 

جایگاهمان در روسیه محفوظ باشد.
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